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Tóm tắt : Sự im lặng của âm thanh tăng trưởng 

 

4Q22: Tăng trưởng lợi nhuận chậm lại 
- KQKD 4Q22 đã thỏa mãn được ước tính của chúng tôi ngay cả khi đà tăng 

trưởng lợi nhuận chậm lại với LNST 293 tỷ đồng (-62.3% q/q, +384.3% n/n) 

nhờ vào doanh thu 1,208 tỷ đồng (-41.2% q/q, +8.4% n/n). 

- Mảng tiện ích đi ngang nhưng lại dẫn đầu tăng trưởng tổng doanh thu với 743 

tỷ đồng, +4% q/q, +6.3% n/n. Biên LN gộp (GM) thu hẹp còn 9.8% (-1.5%p q/q, 

+1.8%p n/n). 

- Doanh thu đến từ khu công nghiệp (KCN) ở mức 144.7 tỷ đồng (-86% q/q, -

3.1% n/n), giảm mạnh do không ghi nhận doanh thu từ hợp đồng thanh toán 

một lần. Tuy nhiên, việc hoàn nhập giá vốn 187 tỷ đồng đã đẩy lợi nhuận gộp 

lên 332 tỷ đồng trong 4Q22 so với khoản lỗ 99 tỷ đồng trong 4Q21. Biên LN 

gộp đã tăng vọt lên 229% trong 4Q22. 

 

2022: Hưởng lợi từ chính sách kế toán mới  
- KQKD 2022 khởi sắc với doanh thu đạt 90.6% n/n và LNTT 4.3x n/n chủ yếu 

nhờ vào mảng khu công nghiệp. 

- Khu công nghiệp ghi nhận doanh thu bùng nổ đạt 4,227.7 tỷ đồng, tăng 6.1x 

n/n nhờ chính sách kế toán mới chuyển từ phân bổ hàng năm sang ghi sổ một 

lần. Theo ban lãnh đạo, doanh thu của quỹ đất khoảng 90ha tại KCN Nhơn 

Trạch V đã được điều chỉnh hạch toán trong năm 2022. 

- Mảng tiện ích đi ngang với doanh thu 6.6% n/n và biên LN gộp mở rộng 2.4% 

n/n. Hoạt động thu phí được thực hiện ổn định với mức tăng trưởng doanh thu 

36.5% n/n và chấp nhận giảm biên LN gộp -10.3% n/n. 

 

2023F: Để mắt đến tăng trưởng doanh thu 
- Trong khi đợi sự chấp thuận của các cổ đông về kế hoạch năm 2023F, công 

ty trấn an những người tham dự bằng cách xác nhận khả năng đạt được mức 

tăng trưởng cao hơn n/n ở cả doanh thu và lợi nhuận. Trong cuộc họp vào 

tháng 7 năm 2022, công ty dự kiến doanh thu 9,226 tỷ đồng và LNTT 3,224 tỷ 

đồng, tương ứng với tỷ lệ 11.9/0% n/n. 

 

 

 

  

 

Khuyến nghị Không xếp hạng 
  

Giá mục tiêu    

Lợi nhuận   

 

Thống kê 

VNIndex (06/02, điểm) 1,089 

Giá cp (06/02, đồng) 39,500 

Vốn hóa (tỷ đồng) 13,035 

SLCP lưu hành (triệu) 330 

Cao/ Tháp 52 tuần (đồng) 70,583/26,200 

GTGDTB 6T (tỷ đồng) 167.5 

Tỷ lệ CP tự do/ Sở hữu NN (%) 63.2/.9 

Cổ đông lớn (%)  

Thien Long An Thinh Investment  48.01 

NWL Cayman Holdings Ltd 
Co Gia Tho 

7.07 
6.1 

  

Biến động giá cổ phiếu 

 1T 6T 12T 

Tuyệt đối (%) 14.5  (36.6) (26.7) 

Tương đối với VNI (%p) 10.9  (24.1) (1.4) 
 

Xu hướng giá cổ phiếu 

 

Nguồn: Bloomberg  

 

Công ty   

Tin vắn 
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 2018A 2019A 2020A 2021A 2022P 

Doanh thu (tỷ đồng) 19,713.3  19,804.0  21,116.3  26,189.6  25,315.2  

Tăng trưởng (% n/n) (1.7) 0.5  6.6  24.0  (3.3) 

LN hoạt động (tỷ đồng) 2,078.7  2,564.6  2,382.2  5,386.2  3,870.1  

LN ròng (tỷ đồng) 2,595.6  3,250.2  3,770.7  4,158.2  3,818.9  

EPS (đồng) 647.0  813.0  943.0  1,040.0  955.0  

Tăng trưởng (% n/n) (49.1) 25.7  16.0  10.3  (8.2) 

EBITDA (tỷ đồng) 3,747.3  4,378.8  4,448.7  7,689.7  6,262.9  

PE (x) 25.7  20.6  17.7  16.1  17.5  

EV/EBITDA (x) 20.0  16.3  16.5  9.2  11.2  

PB (x) 1.5  1.4  1.4  1.4  1.4  

ROE (%) 5.3  6.5  7.4  8.1  7.3  

Suất sinh lợi cổ tức (%) 1.5  3.6  3.6  2.5  0.0  

Ghi chú: LN ròng, EPS and ROE dựa trên lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 
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- Đà tăng trưởng lợi nhuận 2023F của IDC hỗ trợ bởi doanh thu KCN từ việc 

đặt quỹ đất 90ha đã được ký với MOU trong năm 2022. Trong cuộc gọi, công 

ty chia sẻ một số lo ngại về sự tăng trưởng chậm hơn của nhu cầu thuê xuất 

phát từ tình trạng trì trệ kinh tế toàn cầu làm trì hoãn ký kết hợp đồng. 

- IDC đang giao dịch ở mức PE 5.7x, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 

3 năm là 25x. Chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư vẫn chưa tin tưởng vào khả 

năng tăng trưởng thu nhập bền vững của công ty trong năm 2023F. 

Bảng 1. Lợi nhuận 4Q22                                                                                 (VND bn, %, %p) 

  2021 2022P 2021 2022P 4Q22 

  1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q     Q/Q N/N 

Doanh thu 

thuần 
  1,046.2 1,263.2 901.0 1,114.2 1,673.5 3,307.8 2,052.8 1,208.0 4,301.2 8,242.1 (41.2) 8.4  

BĐS KCN   172.4 188.9 179.4 149.4 769.3 2,282.6 1,031.1 144.7 690.1 4,227.7 (86.0) (3.1) 

Tiện ích   658.2 753.1 587.5 698.9 668.4 750.9 713.8 742.6 2,697.7 2,875.7 4.0  6.3  

Thu phí   97.0 95.8 14.6 101.2 100.7 104.0 106.9 109.6 308.6 421.2 2.5  8.3  

BĐS Dân cư   21.1 62.9 19.6 2.0 38.6 12.7 33.1 21.2 105.6 105.6 (36.0) 960.0  

Other 
 

97.5 162.5 99.9 162.7 96.5 157.6 167.9 189.9 522.6 611.9 13.1  16.7  

Lãi gộp   176.6 189.7 183.3 187.9 415.6 1,861.8 804.3 498.5 737.4 3,580.1 (38.0) 165.3  

Biên lãi gộp   16.9 15.0 20.3 16.9 24.8 56.3 39.2 41.3 17.1 43.4 2.1  24.4  

Chi phí bán 

hàng và quản lý 
  57.0 74.6 46.1 83.4 54.1 73.1 90.1 118.8 260.3 336.1 31.9  42.4  

Lãi lỗ kinh 

doanh  
  119.6 115.1 137.2 104.5 361.5 1,788.7 714.2 379.7 477.1 3,244.0 (46.8) 263.3  

Lãi lỗ liên 

doanh 
  0.0 3.0 (9.0) (52.6) 0.0 14.4 0.0 1.2 (71.3) 15.6 N.M (102.3) 

Thu nhập tài 

chính 
  18.7 278.8 123.9 171.9 72.1 2.1 58.0 12.5 605.2 144.6 (78.4) (92.7) 

Tiền lãi   16.2 18.6 30.5 41.1 17.1 48.1 23.4 190.5 694.3 695.3 714.1  363.5  

Chi phí tài 

chính 
  31.4 56.4 39.3 168.7 88.2 (16.0) 31.5 98.7 294.4 202.4 213.3  (41.5) 

Chi phí lãi 

vay 
  31.4 56.4 38.9 46.8 41.5 30.2 26.1 135.2 608.0 609.0 418.0  188.9  

Lợi nhuận khác   (0.1) (3.5) 36.2 6.5 10.5 10.4 20.4 3.6 39.5 44.9 (82.4) (44.6) 

Lợi nhuận 

trước thuế 
  106.8 337.1 249.1 61.6 355.9 1,831.5 761.1 298.3 756.2 3,246.7 (60.8) 384.3  

Lợi nhuận sau 

thuế 
  80.2 262.5 198.2 35.8 283.7 1,467.3 614.0 231.3 578.0 2,596.3 (62.3) 546.1  

LN CTY mẹ   53.1 232.1 168.6 (1.0) 255.3 1,426.5 422.3 206.1 454.3 2,310.2 (51.2) N.M 

EBITDA   223.2 219.1 221.8 200.9 856.7 1,994.0 986.3 977.9 2,780.6 3,244.0 (0.9) 386.8  

Biên EBITDA   21.3 17.3 24.6 18.0 51.2 60.3 48.0 81.0 64.6 39.4 33.0  63.0  

Biên lợi nhuận 

kinh doanh 
  11.4 9.1 15.2 9.4 21.6 54.1 34.8 39.5 11.1 39.4 4.7  30.1  

 

Hinh 1. Lợi nhuận từ khu công nghiệp dẫn đầu  
Hình 2. Hoàn nhập GVHB mảng khu công nghiệp đẩy biên 

LN gộp KCN cao ngất ngưỡng trong 4Q22 

 

 

 

Nguồn: Fiinpro, KIS 
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■ Nguyên tắc đánh giá của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam với cổ phiếu dựa trên lợi nhuận kỳ vọng trong 12 tháng tới 

 MUA: Tổng lợi nhuận kỳ vọng là 15% hoặc hơn. 

 Nắm giữ: Tổng lợi nhuận kỳ vọng từ -5% đến 15%. 

 Bán: Tổng lợi nhuận kỳ vọng là -5% hoặc thấp hơn.  

 CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam không cung cấp giá mục tiêu với cổ phiếu khuyến nghị Nắm giữ hoặc Bán. 

 

■  Nguyên tắc đánh giá của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam với ngành trong 12 tháng tới 

 Nâng tỷ trọng: Khuyến nghị tăng tỷ trọng của ngành trong danh mục so với tỷ trọng dựa trên vốn hóa của ngành trong VNIndex.  

 Trung lập: Khuyến nghị giữ tỷ trọng của ngành trong danh mục bằng với tỷ trọng dựa trên vốn hóa của ngành trong VNIndex.  

 Giảm tỷ trọng: Khuyến nghị giảm tỷ trọng của ngành trong danh mục so với tỷ trọng dựa trên vốn hóa của ngành trong VNIndex.  

 

■ Xác nhận của chuyên viên phân tích 

Chúng tôi, chuyên viên phân tích thực hiện báo cáo này, xác nhận rằng báo cáo phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của chúng tôi về công ty được phân tích 

trong báo cáo. Chúng tôi cũng xác nhận rằng chúng tôi đã, đang và sẽ không nhận được các khoản lợi ích cá nhân nào, liên quan đến khuyến nghị và quan điểm 

trong báo cáo, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. 

 

■  Thông tin công khai quan trọng 

Ở thời điểm cuối tháng liền trước của ngày phát hành báo cáo (hoặc cuối tháng thứ 2 liền trước nếu ngày phát hành báo cáo sau ngày cuối tháng liền trước ít hơn 

10 ngày), CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam hoặc các bên liên quan không nắm giữ 1% hoặc nhiều hơn cổ phần của công ty được phân tích trong báo cáo.  
 

Không có mâu thuẫn lợi ích quan trọng nào giữa chuyên viên phân tích, CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam và các bên liên quan tại thời điểm phát hành báo cáo.  

 

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam hoặc các bên liên quan không quản lý hoặc đồng quản lý việc phát hành ra công chúng cổ phiếu của công ty được phân tích 

trong báo cáo trong vòng 12 tháng qua. 

 

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam hoặc các bên liên quan không nhận được khoản lợi ích nào từ dịch vụ ngân hàng đầu tư từ công ty được phân tích trong báo 

cáo trong 12 tháng qua; CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam hoặc các bên liên quan không kỳ vọng hoặc tìm kiếm các khoản lợi ích nào từ dịch vụ ngân hàng đầu 

tư từ công ty được phân tích trong báo cáo trong ba tháng tới. 

 

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam hoặc cá bên liên quan không tạo lập thị trường cho cổ phiếu của công ty được phân tích trong báo cáo tại thời điểm phát hành 

báo cáo. 

 

 

 

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam không nắm hơn 1% cổ phần của công ty được phân tích trong báo cáo tại ngày 2/06/2023. 

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam đã không cung cấp trước báo cáo này cho các bên thứ ba khác. 

Cả chuyên viên phân tích thực hiện báo cáo này và người liên quan không sở hữu cổ phiếu của công ty được phân tích trong báo cáo tại ngày 2/06/2023. 

 

 

 

 

 

Người thực hiện: Phòng Phân Tích 
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Miễn Trừ Trách Nhiệm 
 

Báo cáo phân tích này và các tại liệu marketing cho chứng khoán Việt Nam được thực hiện và phát hành bởi phòng phân tích của CTCP 
Chứng khoán KIS Việt Nam, công ty được cấp giấy phép đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. Chuyên viên phân tích, người 
thực hiên và phát hành báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing, được cấp chứng chỉ hành nghề và được quản lý bởi UBCKNN Việt 
Nam. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không 
được sự chấp thuận bằng văn bản của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. 
 
Báo cáo này được viết nhằm mục đích chỉ cung cấp thông tin. Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc 
bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ khoản đầu tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về 
các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mình 
các nhà đầu tư nên dựa vào đánh giá cá nhân hoặc tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá 
nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng hoàn cảnh. CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam không đảm bảo nhà đầu tư 
sẽ đạt được lợi nhuận hoặc được chia sẻ lợi nhuận từ các khoản đầu tư. CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, hoặc các bên liên quan, và các 
nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với các khoản lỗ hoặc tổn thất liên quan đến việc sử dụng toàn bộ 
hoặc một phần báo cáo này. Thông tin và nhận định có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước và có thể khác hoặc ngược với 
quan điểm được thể hiện trong các mảng kinh doanh khác của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. Quyết định đầu tư cuối cùng phải dựa trên 
các đánh giá cá nhân của khách hàng, và báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing không thể được sử dụng như là chứng cứ cho các 
tranh chấp pháp lý liên quan đến các quyết định đầu tư.  
 
 
 
 
Bản quyền ⓒ 2023 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng 
phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. 

 

 


